
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Efterår 2017 



                                              Bestyrelsen                                               
 
Formand: 
Preben Simonsen 
Hanehøjvej 27, 9520 Skørping 
Tlf: 98392384 – 2347 4648 
Mail: prebenh.simonsen@gmail.com 
 
Næstformand/Jægerråd Rebild: 
Thomas Rafaelsen 
Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 
9520 Skørping 
tlf: 98391709 – 22641709 
Mail: rafaelsen@newmail.dk 
 
Kasserer: 
Hans Dahl 
Krogsvej 11 
9520 Skørping 
Tlf: 60163985 
Mail:hansinanz@gmail.com 
 
Sekretær: 
Paw Amstrup 
Mail: paw.amstrup@jubii.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Henrik Bredahl 
Mølholmvej 18 
9520 Skørping 
tlf: 98339911 
Mail: bredahlhenrik@hotmail.com 
 
Danny Hansen 
Vesterbygade 24B 
9520 Skørping 
tlf: 40401210 
Mail: danny-hansen@mail.dk 
 
Dennis Bergen 
Degnevænget 16 
9520 Skørping  
DEB@ucn.dk 
 
 
Suppleant: 
Henrik Rostgaard Hjorth    Jan Flemming Kristensen 
Blenstrupvej 26                  Møllegaarden 20 
Askildrup                            9520 Skørping 
9520 Skørping 

                          Udvalg 

 
Jagtfonden: 
Preben Simonsen (form) 
Bjarne Kristensen 
Hans Dahl 
Jan Lund 
Chris Stilling 
 
Skydeudvalget: 
Henrik Bredahl (form) 
Paw Amstrup 
Jesper Nielsen 
Danny Hansen 
Jan Lund 
Thomas Rafaelsen  
Kurt Weis 
 
Hundeudvalget: 
Dennis Bergen(form) 
Henrik Urenholdt 
Niels Erik og Irma Nielsen (Maler) 
Danny Hansen 
Flemming Kallehave: fkallehave@gmail.com 
40787761 
Marie Louise Kallehave 
Kurt 
 
Husudvalget: 
Danny Hansen (form) 
Preben Simonsen 
Svend Jensen 
Thomas Rafaelsen 
Hans Dahl 
 
Informationsudvalget: 
Preben Simonsen (form) 
Chris Stilling 
Paw Amstrup 
Dennis Bergen 
 
Webmaster: 
Chris Stilling 
Facebook: 
Paw Amstrup 
 
Bueudvalg: 
 
Revisor:  
Svend Karlsbjerg  
Suppleant: Svend Jensen 



Hundefolket informerer 

Skørping jagtforening og korthårsklubben har sammen været værter for 2 
schweiss-prøver i Rold Skov. En prøve før og en lige efter sommerferien. Det 
har været 2 prøver med helt forskellige vejrforhold, som gav de ca 24 tilmeld-
te hunde og fører udfordringer. På begge prøver blev der leveret flotte 
sportslige resultater. 

Vi har et fantastisk område i Rold skov, som egner sig rigtig godt til sporprø-
ver. Derfor har et godt samarbejde med Rold Skov og Naturstyrelsen også be-
tydet at vi har fået tildelt plads nok til de mange spor. Ligeledes har vi til prø-
verne en fast stab af sporlæggere og hjælpere som stiller op, uanset vejr, vind 
og tid. En stor tak skal lyde til dem alle! 

Generalen bag begge prøver har været Dan Schüsler Vestergaard, som har 
fungeret som prøveleder, dommer og koordinator for sporlæggerne. Dan for-
mår at lave nogle prøver, hvor alt er perfekt planlagt, hvilket betyder at selv-
om det er alvor og konkurrence, er der altid en god stemning. 

Mere hundetræningsinformation kan findes via hjemmesiden snarest! 

Dennis Bergen 

 

Kragepokalen 2017 

Så skal årets kragejæger findes igen. 

Børge Svendsen har jo løbet med pokalen de sidste åringer, og jeg håber der-
for han får lidt konkurrence i år fra andre af foreningens kragejægere:-) 

Krager fylder en del i landskabet og fortærer ud over forskellige ådsler også 
en del fugleunger samt mindre pattedyr. Med en indsats kan antallet af krager 
mindske på dit revir, og på den måde øges overlevelsestallet af harekillinger 
fasaner og agerhøns. 

Indlever ben fra skader og krager til Thomas Rafaelsen, Birkholmsvej 5, 
Gl. Skørping senest d. 1/11. 

 



Indkaldelse til generalforsamling 

i Skørping Jagtforening 

Torsdag d. 16 november 2017 kl. 19.30 i Purkerhus. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning fra Jagtforening og fonden. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Orientering om kontingent samt evt. vedtagelse af ekstraordinære 

Ændringer: 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

6. Valg af suppleant(er)  

7. Valg af udvalgsmedlemmer 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Indkomne forslag: Bestyrelsen forslår at, vedtægterne § 15 skal skrives 
lidt om, således foreningens formue, ved nedlæggelse af foreningen. Bliver 
anvendt til jagt til medlemmerne. Og ikke som nu– Vil formuen tilgå DJF i 
en 5-årig periode. Og hvis der ikke startes en ny forening i nærområdet, 
vil de gå i DJFs kasse. 

10. Eventuelt 

11. Uddeling af Kragepokal til årets ”Kragejæger”  

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalfor-
samling. 

Efter mødet er foreningen vært ved et mindre traktement. 

Hold dig også ajourført med bestyrelsens sammensætningen og udvalgene på: 

www.skoerpingjagtforening.dk 

 

 



 

 
Flugtskydning 

Flugtskydningen er i fuld gang på skydebanen iden for Skørping. Der skyde bag
– og spidsduer, samt sideduer fra begge sider. 

På skydebanen hjælpe vore dygtige instruktører med teknik og færdigheder, 
således skudstatistikken på efterårets jagter kan blive bedre end sidste års!! 

Patroner, duer, pølser, øl og vand kan købes på aftenen, til utrolige lave priser. 

Alle er velkommen til at møde op kl. 18.30 hvor skydningen starter, senere i 
september starter vi kl. 18.00. Mere information sker via hjemmesiden. 

Venlig hilsen 

Skydeudvalget 

 

 Andejagten i søen 

 

Som sædvanen tro, er andejagten igen fri for foreningens medlemmer pr. 1/9. 

Du kan sidde ved foreningens sø og skyde ænder efter gældende regler. Skulle 
i være flere på samme tid, må i deles om pladserne efter ”først til mølle” prin-
cippet. 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Preben Simonsen. 

Knæk og bræk 

 

 



Jagthorn 2017/18 

Undervisning i jagthornsblæsning er nu blevet en fast del af aktiviteterne i 
Skørping Jagtforening, 

Den nye sæson starter Onsdag d. 13. sebtember i klubhuset beliggende Ger-
dingvej 53 i Skørping. Peter Aldahl står for undervisningen af både begyndere  
og øvede. 

Der øver hver onsdag aften i klubhuset, og der er hold for begyndere og hold 
for mere øvede. Ud over soleblæsning øver der også i gruppen Skørping Jagt-
hornsblæsere. 

I efterårssæsonen øver der på signaler til blæsning ved årets jagter. I vinter-
sæsonen øves der på signaler som udtrækkes til duelighedsprøven, således du 
er bedst klædt på til prøven afhold af Danmarks Jægerforbund. Der stiles 
mod mærkerne af bronze, sølv og guld, samt gruppeblæsning.  

Der blæses på Fürst Pless og Parforcehorn. Kunne du tænke dig at lære at 
blæse jagthorn, men ikke lige har et horn. Kan du låne et af kredsen, for at 
prøve den ædle kunst, inden der indkøbes et personligt horn. 

Alle med lyst til at blæse jagthorn er velkommen til introduktionsaften onsdag 
d. 13/9 kl. 19.00 Gerdingvej 53, Skørping.  

Prisen pr. sæson er 250,- for ca 13 øvegange. Nærmere oplysninger v 
Hans Dahl tlf. 60163985 

 

Trofæopmåling 

Sædvanen tro kommer Ivar Høst og fortæller lidt om vildt, jagten i Danmark, 
muligheder for hjælp hjemme på reviret og meget mere. 

Torsdag d. 8/3 2018 Kl. 19.00 i Purkerhus. 

Kom med din trofæer og få dem målt op denne aften. Der konkurreres om: Den 
sjoveste buk, og største danske buk. 

Vel mødt til alle. 

 



Skal du med på jagt i efteråret? 

Skal du med på efterårets jagter i Plovmandshøj Plantage? Pt. Er der få ledige 
pladser, så du skal skynde dig inden de er væk. På hjemmesiden kan du se mere 
om hvilke pladser du kan vælge og hvordan du klarer betalingen osv. I prisen er 
inkluderet rundstykker, bengæt, jagtleje og øl eller vand til middag. Det eneste 
du selv skal klare er: Kaffe, skovpatroner og lidt mønter til evt. bøder fra Fi-
skal. Der skydes hvad jagtloven tillades, dog er der en kvote på to rådyr på 
hver jagt. Råvildt sælges på auktion og sælges dyret ikke her, er skytten for-
pligtet til at købe dyret. Alt praktisk omkring selve jagten, parole og hvor vi 
mødes kan findes på hjemmesiden.  

 

 

 

 

 

 

Jagtgudstjeneste  

Igen i år har Skørping sogns præst inviteret til jagtgudstjeneste d. 19/11 2017 
kl. 16.00 Gl. Skørping kirke. Sidste år mødte ca 70 deltagere op til gudstjene-
ste i en virkelig pænt pyntet kirke. Selve gudstjenesten blev krydret med flot 
hornmusik som hyldest til vildtet og Hubertus. En gudstjeneste ud over det 
sædvanlige!  

Alle er velkommen.   

 



01022017 Afs:  

Skørping Jagtforening 

V. Preben Simonsen 

Hanehøjvej 27 

9520 Skørping 


